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Bruxelles, den 26. januar 2006 

NOTAT TIL JO LEINEN
formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Om: Procedurer i forbindelse med modtagelsen af nye medlemmer af Europa-
Parlamentet

Modtagelse af de valgte medlemmer
I forbindelse med hvert valg til Europa-Parlamentet oprettes der en særlig modtagelsestjeneste 
i Bruxelles og Strasbourg i en periode, der strækker sig fra valgdatoen til udgangen af den 
konstituerende mødeperiode, for at lette medlemmernes første kontakt med institutionen inden 
mandatets begyndelse. Medlemmerne orienteres på deres eget sprog om, hvilke formaliteter 
der skal være i orden, og hvilke dokumenter der skal forelægges, for at de kan påbegynde 
deres arbejde på de bedst mulige betingelser.

Medlemmerne får udleveret et dossier (Parlamentets forretningsorden, regulativet om 
omkostningsgodtgørelser, håndbog mv.), der giver dem adgang til Parlamentets forskellige 
informationskilder.
Parlamentets Generalsekretariat tilrettelægger i forbindelse med hvert valg et 
informationsseminar for alle nyvalgte medlemmer, hvor det forklares, hvordan Parlamentet 
fungerer.

Seminaret afholdes enten i Bruxelles i perioden med de politiske gruppers møder forud for 
den konstituerende mødeperiode eller i Strasbourg under den konstituerende mødeperiode.

Formaliteter, som de valgte eller genvalgte medlemmer skal bringe i orden
Såvel nyvalgte som genvalgte medlemmer har pligt til, så snart de møder op i Parlamentet, at 
udfylde følgende dokumenter:

• Oplysningsskema med deres personlige data og curriculum vitae. 
Disse data danner grundlag for alle administrative formaliteter i forbindelse med 
påbegyndelsen af arbejdet.

De anvendes desuden til udarbejdelse af følgende publikationer:
- Medlemsfortegnelsen
- Vademecum
- Medlemmerne i Europa-Parlamentet

og lægges ind i medlemsdatabasen, hvorfra Europarl-serveren henter de data, der ikke 
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er strengt private, og lægger dem ud til offentligheden.

• Erklæring om økonomiske interesser, jf. forretningsordenens artikel 9 og bilag I. 
Ifølge forretningsordenens artikel 3, stk. 2, afsnit 2, er erklæringen om økonomiske 
interesser, som medlemmet skal ajourføre årligt, en forudsætning for stadfæstelse af 
valgets gyldighed og for overdragelse af et mandat som medlem af Parlamentet eller et 
af dets organer.

• Erklæring om, at medlemmet ikke udøver nogen funktion, der er uforenelig med 
hvervet som medlem af Europa-Parlamentet (artikel 6 i akten om almindelige direkte 
valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet).

Denne erklæring er ligeledes en forudsætning for stadfæstelse af valgets gyldighed.

Uforenelighed
I forbindelse med afholdelsen af den konstituerende mødeperiode i den nuværende 
valgperiode måtte Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne løse de vanskeligheder, der 
opstod som følge af de nye bestemmelser i artikel 6 i akten om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, som fastsætter nye uforenelighedstilfælde, herunder 
uforenelighed af hvervet som medlem af et nationalt parlament og hvervet som medlem af
Europa-Parlamentet.
Da der var risiko for, at de nyvalgte medlemmer på tidspunktet for den konstituerende 
mødeperiode kunne befinde sig i en situation, som var i strid med bestemmelserne i 
ovennævnte artikel 6, stk. 1 og 2, henvendte generalsekretæren og vicegeneralsekretæren sig i 
de uger, der gik forud for det første møde i det nye parlament, til de kompetente myndigheder 
i de lande, hvor det var kendt, at der forekom uforenelighedstilfælde. De henledte 
myndighedernes opmærksomhed på, at de medlemmer, der den 20. juli 2004 udøvede et 
hverv, der var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, ikke ville kunne 
deltage i det konstituerende møde.
Parlamentets Generalsekretariat sikrede desuden, at samtlige de valgte medlemmer inden den 
konstituerende mødeperiode havde udfyldt erklæringen om, at de på tidspunktet for 
påbegyndelsen af arbejdet ikke udøvede noget hverv, der var uforeneligt med hvervet som 
medlem af Europa-Parlamentet.
Det skal ligeledes bemærkes, at Parlamentets generalsekretær som led i forberedelsen af 
valget den 8. oktober 2003 henvendte sig til de nye medlemslandes faste repræsentanter for at 
få oplyst navn og adresse på de myndigheder i deres lande, der har kompetence til at meddele 
Europa-Parlamentet de valgte medlemmers navne. En lignende skrivelse blev sendt til de 
gamle medlemslandes faste repræsentanter den 3. december 2003. 21 lande ud af 25 efterkom 
anmodningen (Belgien, Cypern, Frankrig og Luxembourg har endnu ikke svaret).

Harald RØMER
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